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 :مقدمة 

واألكادميي وخدمة مل تدخر جامعة امللك سعود جهداً يف سبيل االرتقاء مبستواها البحثي 
اجملتمع إىل مصاف اجلامعات العاملية على خمتلف املستوايت وخباصة يف الدراسات العليا والبحث 
العلمي واجلمعيات العلمية، فقد توسعت اجلامعة يف إنشاء اجلمعيات العلمية يف خمتلف 

ة اجملتمع التخصصات، وهذا التوسع من شأنه أن ينشط البحث العلمي والتبادل املعريف وخدم
هـ بقرار 1417على حنو كبري، لذا مت أتسيس وحدة إدارة التعاون الدويل واجلمعيات العلمية عام 

 هـ.1434من جملس اجلامعة وبعدها انفصلت إدارة اجلمعيات العلمية عن التعاون الدويل عام 

مي تسعى جامعة امللك سعود من خالل إدارة اجلمعيات العلمية إىل تطوير األداء العلو 
واملهين هلذه اجلمعيات وتسهيل أعماهلا، وتقدمي املشورة اإلدارية هلا يف اجملاالت املختلفة، إضافة 

إدارة اجلامعة واهليئات واملؤسسات املهنية وتنمية خمرجاهتا البحثية، والعمل  إىل حتقيق التواصل بني
 على تفعيلها مبا حيقق األهداف املنشودة.

لعلمية إىل تطوير القواعد املنظمة للجمعيات العلمية، وضع كما تسعى إدارة اجلمعيات ا
معايري للتوصية إبنشاء مجعيات علمية، وضع معايري لتقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية وضوابط 
الصرف عليها، حتديد وكتابة إجراءات العمل يف اإلدارة، وتطوير كفاءة موظفي وموظفات 

 اإلدارة.

م االنطالق من توجهات الوكالة لتطوير البحث العلمي وحتسني ولتحقيق ما تسعى إليه، يت
أداء اجلمعيات، االستفادة من التجارب العاملية يف أتسيس وإدارة اجلمعيات العلمية، تطبيق 



 

أفكار دراسة اجلدوى عند إنشاء وأتسيس مجعيات علمية جديدة، والتعاون مع الربانمج الوطين 
 يوم اجلمعيات الذي ينظمه الربانمج. للمؤمترات واملعارض واملشاركة يف

 :الرؤية 

أن متثل إدارة اجلمعيات العلمية منوذجًا إداراًي حيتذى به يف حتقيق أهداف اجلمعيات العلمية 
 وتنظيم إجراءاهتا وتيسري أعماهلا وفق أحكام القواعد املنظمة للجمعيات العلمية.

 :الرسالة 

 اجلمعيات العلمية التابعة جلامعة امللك سعود.تقدمي االستشارات واإلشراف املباشر على 

 :األهداف 

 تطوير األداء العلمي واملهين للجمعيات العلمية. .1
 تقدمي املشورة اإلدارية يف اجملاالت املختلفة للجمعيات العلمية. .2
 تسهيل أعمال اجلمعيات العلمية ملا فيه من خدمة أعضائها ومنسوبيها واجملتمع. .3
 عيات العلمية وإدارة اجلامعة واهليئات واملؤسسات املهنية.حتقيق التواصل بني اجلم .4
تنمية خمرجات اجلمعيات العلمية البحثية يف جمال ختصــــــــــــــصــــــــــــــها والعمل على تطويرها  .5

 وتنشيطها.

 :االختصاصات 

 وختتص إدارة اجلمعيات العلمية مبا يلي:

 اإلشراف على اجلمعيات العلمية وجمالس إدارهتا وجلاهنا التأسيسية. .1



 

 املعامالت احملالة من قبل اجلمعيات العلمية وتوجيهها إلدارات اجلامعة املختصة. دراسة .2
اإلشراف املباشر على عملية سري انتخاابت جمالس إدارة اجلمعيات العلمية ابستخدام  .3

 أنظمة التصويت االلكرتوين.
 تقدمي املقرتحات لتطوير عمل اجلمعيات العلمية. .4
 عمل اإلدارة.إجراء الدراسات لتطوير وحتسني  .5
 حتديد إجراءات العمل يف اإلدارة. .6
 وضع معايري التوصية إبنشاء مجعيات علمية. .7
 العمل على تطوير القواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية. .8
 وضع دليل انتخاابت جمالس إدارة اجلمعيات العلمية جبامعة امللك سعود والعمل هبا. .9

أداء اجلمعيات العلمية وضوابط الصرف عليها وإعداد وضع معايري تقييم كفاءة  .10
 الئحة لتحفيز اجلمعيات العلمية وحتسني خمرجاهتا.

وضع القواعد الداخلية املنظمة هليئات حترير اجملالت العلمية احملكمة التابعة  .11
 للجمعيات العلمية جبامعة امللك سعود والعمل هبا.

ت اإلدارية واالنتخاابت لتطوير استحداث أنظمة الكرتونية للعضوية واالتصاال .12
 آليات عمل اإلدارة واجلمعيات العلمية.

 :وهتدف اجلمعيات العلمية إىل ما أييت 

 تنمية الفكر العلمي يف جمال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه ونشره. .1
 حتقيق التواصل العلمي بني أعضاء اجلمعية وبني املهتمني يف جمال التخصص. .2
 يف جمال التخصص واملشاركة يف التنمية الوطنية.تقدمي املبادرات  .3
 تطوير األداء العلمي واملهين واإلبداعي ألعضاء اجلمعية واملهتمني يف جمال التخصص. .4



 

تيسري تبادل اإلنتاج العلمي واألفكار العلمية يف جمال اهتمامات اجلمعية بني اهليئات  .5
 واملؤسسات املعنية داخل اململكة وخارجها.

 لعلمية يف سبيل حتقيق أهدافها أن تقوم مبا يلي:وللجمعيات ا 

 تشجيع ودعم وحتكيم البحوث العلمية التخصصية. .1

 أتليف وترمجة الكتب العلمية واملقررات الدراسية يف جمال اهتماماهتا. .2
 إعداد اخلطط والربامج الدراسية واملشاركة يف تقييمها. .3
واملهنية للقطاعات العامة واخلاصة يف جمال تقدمي املشورة والدراسات العلمية والتطبيقية  .4

 التخصص.
عقد املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية والدورات وورش العمل والربامج التدريبية وتنظيم  .5

 املعارض والفعاليات العلمية والثقافية اليت تتصل مبجاالت اهتمامها.
 الت اهتمامها.إصدار الدورايت العلمية واملواد التثقيفية اليت تتصل مبجا .6

 تنفيذ األنشطة اإلعالمية واحلمالت التوعوية يف جماالت اهتمامها. .7

بناء الشراكات والتحالفات مع االحتادات واجلمعيات العلمية واجلهات احمللية والدولية ذات  .8
 االهتمام املشرتك وفق اإلجراءات اليت تضعها إدارة اجلمعيات العلمية ابجلامعة.

 ت والندوات واملعارض احمللية والدولية.املشاركة يف املؤمترا .9

دعوة العلماء واملفكرين ذوي العالقة للمشاركة يف نشاطات اجلمعيات وفق اإلجراءات  .10
 املنظمة لذلك.

 تنظيم الرحالت واملسابقات العلمية ومنح اجلوائز يف جمال ختصصها. .11

 تنمية واستدامة املوارد املالية للجمعيات. .12

 



 

  اجلمعيات العلمية:أهداف اجلودة إلدارة 

 األهداف:

 العمل على تطوير القواعد املنظمة للجمعيات العلمية. -1
 وضع معايري للتوصية إبنشاء مجعيات علمية. -2
 وضع معايري لتقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية وضوابط الصرف عليها. -3
 حتديد وكتابة إجراءات العمل يف اإلدارة. -4

 تطوير كفاءة موظفي وموظفات اإلدارة  -5

 آلية التنفيذ:

 االنطالق من توجهات الوكالة لتطوير البحث العلمي وحتسني أداء اجلمعيات. -1
 االستفادة من التجارب العاملية يف أتسيس وإدارة اجلمعيات العلمية. -2
 تطبيق أفكار دراسة اجلدوى عند إنشاء وأتسيس مجعيات علمية جديدة. -3

واملشاركة يف يوم اجلمعيات الذي ينظمه التعاون مع الربانمج الوطين للمؤمترات واملعارض  -4
 الربانمج.

 

 

 

 



 

  ه:2144إجنازات إدارة اجلمعيات العلمية لعام 

 للجمعيات العلمية إعادة تشكيل اللجنة الدائمة. 

 .تشكيل اللجنة الدائمة النتخاابت اجلمعيات العلمية 

 اجلمعيات العلمية عمل أداء نسبة التحسن أو االخنفاض يفإعداد مؤشرات ل 

 للجمعيات العلمية وتعديلها. ةاالستمرار واإلشراف على االنتخاابت االلكرتوني 

 .تصنيف اجلمعيات العلمية ضمن فئات حسب كفاءة أدائها 

 اجلمعيات العلمية. ء جمالس إداراتمع رؤسا لسابعاللقاء السنوي ا 

 سعود.حضور معايل رئيس جامعة امللك رعاية و امللتقى السابع للجمعيات العلمية ب 

 للجمعيات العلمية. احملكمة التابعة إعداد تقرير إحصائي تفصيلي عن اجملالت العلمية 

 العلمية وضع دليل إحصائي إلجنازات اجلمعيات. 
  عقــد دورات تـدريبيــة ملنســــــــــــــوا اإلدارة يف اجلمعيــات العلميــة للتعرف على معــايري تقييم

 كفاءة أداء اجلمعيات العلمية.

 لكرتوين جديد لإلدارة داخل نطاق جامعة امللك سعود.البدء يف إنشاء موقع ا 

  مقرتحــــات تعــــديــــل القواعــــد املنظمــــة للجمعيــــات العلميــــة يف اجلــــامعــــات االنتهــــاء من
 السعودية.

  مبادرات اجلمعيات العلمية وإجراءاهتا ملواجهة جائحة فريوس كوروان املســـــــــــتجد  كوفيد
19.) 

 لمية.البدء يف إعداد اهليكل التنظيمي للجمعيات الع 

 .البدء يف إعداد نظام إدارة اجلودة للجمعيات العلمية 

 .البدء يف إعداد اخلطة االسرتاتيجية للجمعيات العلمية 

 



 

  ه:2144اجلمعيات العلمية لعام إجنازات 

 ISI: 6 العلمية وتقع ضمن قاعدة بياانت اتإصدار جملة علمية حمكمة تتبع اجلمعي .1
 جمالت.

 :ISI قاعدة بياانت ضمن تقع وال العلمية اجلمعيات تتبع حمكمة علمية جملة إصدار .2
 جملة. 27

 27فاقيات التعاون غري البحثية: ات .3
 18اتفاقيات التعاون البحثية:  .4
 12النقاابت واالحتادات الدولية: عضوايت  .5
 8دعم الكتب املؤلفة واملرتمجة:  .6
 12صدار الكتب املؤلفة واملرتمجة: إ .7
 26يات التوعوية املوجهة للمجتمع: الفعال .8
 6احلمالت الوطنية:  .9

 7البياانت العلمية والتوعوية:  .10
 28النشرات التعريفية والتوعوية:  .11
 12 املسابقات البحثية والعلمية: .12
 10جنة الدائمة للجمعيات العلمية: اجتماعات الل .13
 8دعم األحباث العلمية:  .14
 52املطوايت التثقيفية:  .15
 13 واخلريية:اخلدمات اجملتمعية  .16
 25االستشارات:  .17
 26املؤمترات:  .18



 

 4 امللتقيات العلمية: .19
 4املنتدايت:  .20
 26 رية:اللقاءات العلمية الشه .21
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 7املبادرات:  .23
 86ورش العمل:  .24
 64الدورات التدريبية:  .25
 224احملاضرات:  .26
 8 للقاءات واحلوارات اإلعالمية:ا .27
 5 املقاالت الصحفية واإلعالمية: .28
 12األفالم التوعوية:  .29
 6إصدار اللوائح اإلرشادية:  .30

 

 


